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PEMBELAJAR YANG MENDIDIK 

DAN BERKARAKTER

Pengertian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (UU Sisdiknas No 20. th 2003 Ps 1.1).
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Landasan

Pendidilan Nasional adalah pendidikan yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan
cita-cita ini, diperlukan perjuangan seluruh
lapisan masyarakat (UU Sisdiknas No 20. th 2003 
Ps 2)..

Fungsi dan Tujuan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab (UU Sisdiknas No 20. th 2003 Ps 3).
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Sistem penyelenggaraan

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 
kultural, dan kemajemukan bangsa. 

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu 
kesatuan yang sistemik dengan sistem 
terbuka dan multimakna. 

Tugas

• Pasal 39

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang 
bertugas merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, serta melakukan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat, 
terutama bagi pendidik pada perguruan 
tinggi.
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Kewajiban Pendidik

Pasal 40

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan 
berkewajiban: 

a. menciptakan suasana pendidikan yang 
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan 
dialogis; 

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk 
meningkatkan mutu pendidikan; dan 

c. memberi teladan dan menjaga nama baik 
lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan 
kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Reasorning Tugas

Mengajar

MendidikBerkarakter

Core tugas guru/dosen
Core tugas guru/dosen
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Reasorning (2)

Kognitif

AfektifPsikomotor

Core sasaran

pengembangan

Core tugas

guru/dosen

Core sasaran

pengembangan

Pembelajaran

yang mendidik

dan berkarakter
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Rasional

Mendidik Nilai Afeksi

Karakter Sikap
Tindakan

afeksi

Pendidikan Karakter
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13

PENDIDIKAN FORMAL & NON FORMAL

PENDIDIKAN INFORMAL

Perilaku 
Berkarakter

MASYA-

RAKAT

Agama, Pancasila, 
UUD 1945, 

UU No. 20/2003 ttg 
Sisdiknas

Teori 
Pendidikan, 
Psikologi, 

Nilai, Sosial 
Budaya

Pengalaman terbaik 
(best practices)dan 

praktik nyata

Nilai-nilai 
Luhur

PERANGKAT PENDUKUNG
Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya,
Lingkungan, Sarana dan Prasarana, 
Kebersamaan, Komitmen pemangku 

kepentingan.

KELUARGASATUAN 

PENDIDIKAN

PROSES PEMBUDAYAAN DAN 

PEMBERDAYAAN MENUJU 

PRILAKU BERKARAKTER

PERAN 

PENDIDIK

OLAH HATI:OLAH PIKIR:

OLAH RASA 

DAN KARSA:
OLAH RAGA:

Perilaku 

Berkarakter

Cerdas Religius

Mandiri

Moderat

PROSES PENDIDIKAN 

KOMPREHENSIF
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Model Pembelajaran 15

Proses
pembelajaran

interaktif

inspiratif menyenangkan

menantang

memotivasi peserta didik 
berpartisipasi aktif

memberikan ruang bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

(bakat, minat dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta )

Proses
pembelajaran

PERAN 

PENDIDIK
Terlibat dalam proses pembelajaran

menjadi model 

Menjadi model  bagi warga

belajar

Memberikan pemahaman

Melakukan refleksi

Menjelaskan nilai

baik dan buruk

Menerapkan metode

pembelajaran

Menciptakan

lingkungan

belajar

Memperhatikn

keunikan WB 
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Metode Pembentukan KARAKTER

1. Curiousity : timbulkan rasa ingin tahu anak

2. Share : ajak berdiskusi

3. Planning : apa yang akan dilakukan

4. Action : anak melakukan rencana yang disusun

5. Reflection : anak mengevaluasi apa yang telah ia 

lakukan

Mengenal 20 karakter dasar
Para ahli telah menjabarkan setidaknya ada 20 
karakter dasar yang sangat dibutuhkan oleh anak 

demi kesuksesannya di masa depan, di antaranya :

Empati Peduli
Suka
menolong

Hormat Setia

Sopan Bijak Percaya diri Berani Semangat

Inspiratif Humoris
Tanggung
jawab

Adil Sabar

Jujur Disiplin Kerjasama Mandiri Toleran
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Strategi pengembangan sikap dosen yang 

mendidik dan Karakter

B.  Tindakan profesional yang mencerminkan sikap profesional guru/dosen

19

A. Keteladanan: sikap , perilaku dan tindakan dosen yang mencerminkan

nilai-nilai karakter.

Pengembangan perangkat

pembelajaran yang 

mendidik dan berkarakter

Silabus dan RPP 

Materi

Media 

MATUR NUWUN


